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Aan alle leden van de NBJB Nieuwsbrief, 

In de vorige nieuwsbrief schreven wij over de vele nieuwe       
ontwikkelingen binnen de NBJB. In deze tweede nieuwsbrief van 
2008 opnieuw een update zodat je op de hoogte blijft!

Sinds 1 maart zijn wij daadwerkelijk officieel gekozen als Jeugdraad van deVereniging 
NBJB. Tevens is de vestigingsplaats van de vereniging NBJB veranderd in het adres 
van onze secretaris, namelijk Zwolle. 

Op het moment van schrijven hebben wij als de Jeugdraad elke werkgroep bezocht. Tijdens 
deze bezoeken hebben wij een beeld gekregen van onze werkgroepen. Wij zijn erg blij het 
enthousiasme waarmee onze vrijwilligers hun taken uitvoeren. 

Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten van een vacaturebank op onze website. Op 
deze vacaturebank kun jij zien voor welke werkgroep wij nog mensen zoeken: www.nbjb.nl

De voorbereidingen voor de Zomervakanties zijn op dit mo-
ment in volle gang. Helaas hebben wij moeten besluiten dat er 
dit jaar één week kamp zal zijn. Wij vinden het belangrijk dat de 
kampen die georganiseerd worden, ook helemaal vol zitten. Op 
dit moment zijn wij hard op weg om de kampen weer helemaal vol 
te krijgen. Het zou natuurlijk mooi zijn als er dit jaar 120 kampers 
zouden zijn..... 

Aankomende zomer zal de nieuwe NBJB website worden 
gelanceerd. Op dit moment is de werkgroep website, bestaande 
uit Robert, Sjors en Dinand, volop bezig met het ontwikkelen 
van deze nieuwe, meer interactieve site. Het belooft een site te 
worden waar wij als  vereniging trots op mogen zijn. 

Geef je nu op voor de Zomervakanties! 
Kijk op www.nbjb.nl

Jeugdraad Praat

Nieuws uit de Werkgroepen

Collecteer in je gemeente voor de NBJB



Over de inrichting van het taakveld Jeugdwerk van de Unie; er 
heeft een zeer positief overleg plaatsgevonden. Op de aanko-
mende voorjaar AV van de Unie zal tijdens de behandeling van sde 
jaarverslagen, nagedacht worden over het taakveld Jeugdwerk.  
Wij nodigen jullie dan ook uit om met ons mee te gaan naar deze 
AV, voor info zie www.nbjb.nl. Mochten jullie ideeën hebben 
betreffende het taakveld Jeugdwerk, laat het ons weten en mail 
naar info@nbjb.nl

Geef je nu op voor de Zomervakanties! 
Kijk op www.nbjb.nl

 Integratie Nieuws

Collecteer in je gemeente eens voor de NBJB.
 
De NBJB heeft met de Unie afgesproken dat die een 
deel bijdraagt aan de kosten van de NBJB. Daar zijn we 
heel blij mee, maar dat dekt nog niet onze hele begroting. 
We zijn daarom nog steeds afhankelijk van bijdragen van ge-
meenten. Heb je binnenkort een jeugddienst of een andere 
activiteit waarbij gecollecteerd wordt, denk dan eens aan de 
NBJB.
 
Het geld dat je ophaalt, kan je overmaken op giro 28686 
van de NBJB. 

Nieuws uit de Werkgroepen
Betrokkenheid bij het beleid van de Unie is iets waar NBJB’ers 
voor stonden. Tijdens een JAV in Leeuwarden kwam dit tot 
uiting. Wij zijn van mening dat de JAV een kernactiviteit van de 
NBJB is. Er is sinds kort een werkgroep JAV in het leven 
geroepen. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een datum én een 
locatie voor de JAV: 17, 18 en 19 oktober kun je in je agenda 
schrijven. Baptisten gemeente Enschede zal onze gastgemeente 
zijn. 

Zaterdag 19 april organiseert het NBJB Gewest Groningen 
haar voorjaars volleybaltoernooi. Geef je op met een team!
Voor meer info: www.nbjb.nl

19 april 
volleybaltoernooi

Help de NBJB
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